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Nr spr. SP ZOZ/DZ/24/2020 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Myszkowie 
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29 

Tel/fax: 034/313-89-78 
NIP: 577-17-44-296 
REGON:  000306377 
http://www.bip.zozmyszkow.pl 
e-mail: przetargizoz@poczta.fm 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) zwana dalej ustawą Pzp. 

 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA 

POTRZEB PLACÓWEK PODLEGŁYCH SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE” 
 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
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I. Zamawiający 

Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
Adres zamawiającego: ul. Aleja Wolności 29 
Kod Miejscowość: 42-300 Myszków 
Telefon:(34) 313 89 78 

Adres strony internetowej: www.bip.zozmyszkow.pl  
Adres poczty elektronicznej: przetargizoz@poczta.fm 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i 
nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.  
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa Ustawy (tj. 
możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego 
użytku dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie, – zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Wspólny Słownik Zamówień:  

- 33000000-0 - urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 
 
Zamówienie podzielone jest na 37 pakietów (części) wymienionych w załączniku 2 (Formularz 
cenowy). 
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych 
pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować 
wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z 

potrzebami szpitala, dopuszcza także produkt równoważny, przez który rozumie się asortyment o 
identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 2 („Formularz cenowy”) i o parametrach – 
jeśli je doprecyzowano – nie gorszych z punktu widzenia użytkownika. 
Podane w formularzu cenowym ilości dotyczą okresu 12 miesięcy (na taki okres zostanie zawarta 
umowa), ilości te mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala. 

Dostawy będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie i 
formularzu cenowym. 
Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia („Wzór umowy”). 
 
2. Dostarczany asortyment musi: 
2.1. odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie 

wymagania wyszczególnione we wzorze załącznika nr 2 (Formularz cenowy) do oferty, 
2.2. posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
potwierdzone oświadczeniem zawartym w formularzu oferty, 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swej ofercie 
części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 
IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach z upoważnienia (art. 67 ust. 1 pkt. 7 
ustawy PZP) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 7 ustawy Pzp.  

 
V. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 

http://www.bip.zozmyszkow.pl/
mailto:przetargizoz@poczta.fm


3 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy PZP, 
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, 
b. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, 
c. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
2.1. żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, 

2.2. w zakresie warunków, o których mowa w punkcie 1.2. powyżej: nie dotyczy niniejszego 
postępowania 
 
3. Informacje w zakresie wykluczenia wykonawców z postępowania: 
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 

Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie tego 
przepisu. 
c) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

d) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
Ad 2. 
Informacje w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy niniejszego 

postępowania. 
 
Ad. 3. 
Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia. 
c) Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, została 

wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
d) Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
1. Dla wykazu braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 
a. do oferty należy dołączyć oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru 
dołączonego do niniejszej SIWZ jako załącznik nr 3. 

b. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej 
m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 
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wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
 
2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: nie dotyczy niniejszego 

postępowania. 
 

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego 
należy: 
3.1. do oferty - - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie potwierdzające posiadanie 
przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 2. katalogów bądź innych 
dokumentów potwierdzających zgodność zaoferowanego asortymentu, a także posiadanie 

dopuszczenia do obrotu i do używania oraz oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany 
przedmiot zamówienia scharakteryzowany w załączniku nr 2 spełnia wymogi Zamawiającego i 
potwierdzające gotowość Wykonawcy do przedłożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
w punkcie IV.3.2 specyfikacji. 
3.2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona) dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego w zakresie: składu, rozmiarów, rodzaju materiału – w postaci 
katalogu, a jeżeli nie zawiera on potwierdzenia spełnienia tych wymagań, to również w postaci: 
ulotek, etykiet handlowych, itp., w szczególności Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: 
3.2.1. Certyfikatów CE, deklaracji zgodności, Formularza Zgłoszenia/Powiadomienia Prezesa Urzędu 

Rejestracji Wyrobów Medycznych oraz kart techniczne wyrobów gotowych dla produktów 
oferowanych w Pakiecie Nr 22. 

3.2.2. Badań klinicznych:  

- potwierdzających możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki lub do 200 dostępów 
dla produktów zaoferowanych w Pakiecie nr 2 poz. 4 i poz. 5 
- dla kaniuli na biokompatybilność poliuretanu (minimum trzy) dla produktów zaoferowanych 
w Pakiecie nr 3 poz. 1 

3.2.3. Deklaracji producenta dla zaoferowanego produktu w Pakiecie nr 30 poz. 2.  
3.2.4. Deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla zaoferowanych 

produktów w Pakiecie nr 34 

3.2.5. certyfikatów CE, deklaracji zgodności, Formularza Zgłoszenia/Powiadomienia Prezesa 

Urzędu Rejestracji wyrobów Medycznych oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla 
oferowanych produktów w Pakiecie nr 35. 

3.2.6. Próbek w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1-4, 6, 10, 16, 21 i 25; Pakietu Nr 2 poz. 1-4; Pakietu 
Nr 3 poz. 1 i 3; Pakiet Nr 4 poz. 1; Pakietu nr 5 poz. 7; Pakietu Nr 6 poz. 1; Pakietu Nr 9 
poz. 15 i 16; Pakietu Nr 10 poz. 1; Pakietu Nr 11 poz. 1 i 2; Pakietu Nr 14 poz. 2; Pakietu 

Nr 15 poz. 1-3; Pakietu Nr 16 poz. 1 i 2; Pakietu Nr 17 poz. 14; Pakietu Nr 20 poz. 3; 
Pakietu Nr 22 poz. 2-4 i 7; Pakietu Nr 24 poz. 1-3; Pakietu nr 25 poz. 1 i 3-6; Pakietu nr 
27 poz. 1; Pakietu Nr 32 poz. 3; Pakietu Nr 34 poz. 1-2; Pakietu nr 35 poz. 2-4– zgodnie 
ze SIWZ.  

 
Oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.1. zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym 
załącznik 1 do SIWZ. 

 
Uwaga: Na każdym dokumencie wymienionym w punkcie nr 3.2 należy wyraźnie zaznaczyć, np. 
odręcznie, której pozycji w formularzu cenowym dokument ten dotyczy. Jeżeli dany dokument 

obejmuje więcej niż jeden asortyment (np. dla danego produktu różne jego wersje, rozmiary, itp.) 
umieszczone oznaczenie – w którym pakiecie i pozycji zaoferowano opisany asortyment – musi 
wyraźnie wskazywać jedną wersję, rozmiar, itp. 
 

Zamawiający przewiduje weryfikację spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez zamawiającego, tj. wymagań postawionych w formularzu cenowym oraz wymogu posiadania 
przez oferowany asortyment dopuszczenia do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, na podstawie treści formularza cenowego, w tym: informacji podanych przez 
wykonawcę w poszczególnych kolumnach tego formularza (jak np. nazwa handlowa, wytwórca), 
oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. 

 
 
 
4. Informacje dodatkowe dotyczące powyższych oświadczeń i dokumentów: 
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4.1. Wykonawca sporządza: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego  

do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 3 (o którym mowa w punkcie 1 pkt. a). 
Oświadczenie to musi zawierać wszystkie informacje wskazane w ww. wzorze. 
4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w punkcie 1 pkt. a składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. W takim przypadku wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do 
wykluczenia. 
4.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 
4.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
4.4.1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub dokumentów, w 
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego 
dokumentów, jeśli nie są one wystawione w języku polskim. 

4.4.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy korzysta z posiadanych oświadczeń 
lub dokumentów, o ile są one aktualne. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do 
wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub 
oświadczenia zostały złożone. 

4.5. Ww. oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i podwykonawców, składane są w oryginale. 

4.6. Ww. dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w poprzednim punkcie, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
4.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4.9. W niniejszym postępowaniu stosuje się zasady zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1126). 
 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 
wniosków (tj. dokumentów innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 

się elektronicznie za pośrednictwem https://zozmyszkow.ezamawiający.pl 
i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Zamawiającego w „profilu nabywcy”, a 
dotyczącego danego postępowania. 
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy elektronicznej 

(https://zozmyszkow.ezamawiający.pl), Zamawiający może również komunikować się z 
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej przetargizoz@poczta.fm. 
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w Rozdziale VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia składane są przez 
Wykonawcę za pośrednictwem https://zozmyszkow.ezamawiający.pl.  
Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazania dokumentów i oświadczeń, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres e-
mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z aktualnymi wymaganiami określonymi w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia _środków 
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komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
4. W przypadku wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Wykonawca dodatkowo przesyła ich treść drogą poczty elektronicznej na adres e-mail jak wyżej, w 
formie pliku edytowalnego. 
5. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej 
skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do 
reprezentowania firmy Wykonawcy, chyba że Zamawiający dysponuje już odpowiednimi 
dokumentami złożonymi w toku danego postępowania. 
6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania 

Zamawiający przekazuje przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ich definicją 
ujętą w Ustawie, tj. środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
ww. terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
wyżej podanego terminu składania wniosku. 
Do wnoszenia zapytań stosuję się zasady podane w punktach 1 - 5. Treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający zamieści na stronie internetowej, 
gdzie opublikowana jest niniejsza specyfikacja poprzez: 
https://zozmyszkow.ezamawiający.pl.  
8. Nie przewiduje się przesyłania wyjaśnień Wykonawcom. 
9. Analogiczny sposób powiadomienia Zamawiający zastosuje w przypadku modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  

- w sprawie przedmiotu zamówienia – Marcin Kurzak Tel: (48) 034/ 315 82 08 

 -w sprawie procedury – Magdalena Dziechciarz - Pucek Tel: (48) 34/ 315 82 23 
–https://zozmyszkow.ezamawiający.pl., a w przypadku wystąpienia sytuacji 
awaryjnych, np. w przypadku braku działania platformy elektronicznej także drogą 
elektroniczną na adres e-mail: przetargizoz@poczta.fm. od poniedziałku do piątku w godz. 
8–14. 

 
IX. Wadium 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
 
X. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert  
 Opis sposobu przygotowania oferty, zmiany i wycofania oferty poprzez platformę 

zakupową. 
1. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty, wypełnionym ściśle wg warunków i 
postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji. Także załączniki do oferty, których wzory zawiera 

specyfikacja, muszą zawierać wszelkie treści określone we wzorach i muszą zostać sporządzone 
zgodnie z instrukcją (punkt B). Wykonawcy mogą także składać wszystkie wykazy, informacje, 
oświadczenia na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu 
druków załączonych do niniejszej specyfikacji. 
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4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty nie sformułowane jednoznacznie lub 

zawierające rozwiązania alternatywne zostaną odrzucone. 
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
6. Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) 
Uprawnioną (e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) 

reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 
lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa. 
7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do oferty. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: 
https://zozmyszkow.ezamawiający.pl w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego. Oferta powinny być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 
postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub 
multimedialne stosuje się następujące formaty plików:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; 

.doc; .xls;.ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać_ złożone w osobnym pliku przeznaczonym na zamieszczenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiednio oznaczone „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie 
z art. 86 ust. 4 Ustawy tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 
Wskazane jest, by każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w 

odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawa prawna 
utajnienia). 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowi_ tajemnic_ przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym tajemnicę 
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca 
powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status 
jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
zgodnie z wytycznymi określonymi w „Instrukcji dla Wykonawców” pod adresem: 
https://zozmyszkow.ezamawiający.pl  
12. Protokół postępowania wraz z załącznikami, które stanowią: oferty, opinie biegłych, 
oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy, zawiadomienia, 
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w 

sprawie zamówienia publicznego są jawne, po złożeniu wniosku do zamawiającego. Załączniki do 
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

 
B. Spis załączników, które powinny zostać dołączone do oferty wraz z instrukcją ich 
sporządzenia oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach służących potwierdzeniu 
spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 
Wykonawcy muszą złożyć do upływu terminu składania ofert opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym i zaszyfrowane: 

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, 
2. Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji). 
3. Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 
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UWAGA:  

- Zamawiający zwraca uwagę, iż wprowadzanie przez wykonawcę w formularzu cenowym 
dodatkowych kolumn może prowadzić do sytuacji braku jednoznaczności oferty lub obliczenia ceny 
oferty w sposób odmienny od określonego przez zamawiającego w punkcie X, a w konsekwencji – 
do odrzucenia oferty. 

- Zamawiający nie wymaga dołączania formularzy cenowych dla pakietów przetargowych, na które 
Wykonawca nie składa oferty. 
 
 Opis sposobu przygotowywania oferty – w wersji papierowej. 
 
1. Oferta powinna zawierać: 
a). podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ, 

b). podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowy według załącznika nr 2 do SIWZ, 
e). podpisane przez Wykonawcę oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
Załączniki te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. 
 

2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
5. Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami Wykonawca sporządza ściśle 
według postanowień niniejszej SIWZ.  
6. Ofertę sporządza się w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na przygotowanych i udostępnionych drukach 
załączników lub w oparciu o zawartą w nich treść, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ. 
8. Do oferty należy załączyć spis załączników – wykaz dokumentów załączonych kolejno do oferty. 
9. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na 

pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) należy opatrzyć pieczęcią imienną Wykonawcy.  
10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których 
Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
dokumenty zawierające te informacje należy złożyć w osobnej części i odpowiednio je oznaczyć np. 
dokumenty poufne.  

11. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i 
Wykonawcy oraz opisanej w następujący sposób:  

„Oferta na: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 
potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej 

w Myszkowie” 
nie otwierać przed 08-06-2019 r. o godz. 10.00” 

 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 

oznaczone słowami „zmiana” lub „wycofanie”. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która 
została złożona po terminie.  
13. Za ofertę złożoną po terminie uważa się ofertę, która bez względu na przyczynę dotarła do 
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.  
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.  

15. Obowiązkiem składającego ofertę jest uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego 
przygotowania ofert. 
 
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 poprzez platformę zakupową. 
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod 
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adresem: https://zozmyszkow.ezamawiający.pl w terminie do dnia do dnia 08.06.2020 r. 

do godziny 10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego w 
tj. w – Budynku B-2 SP ZOZ w Myszkowie – sala narad w dniu: 08.06.2020 r. o godz. 
10:30 

3. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania oferty na 
https://zozmyszkow.ezamawiający.pl oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, data ta może ulec 
zmianie w przypadku np. wydłużenia terminu na składanie ofert. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zaśmieci na stronie www.bip.zozmyszkow.pl poprzez 
platformę https://zozmyszkow.ezamawiający.pl informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) cen zawartych w ofertach. 
 
 w wersji papierowej. 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29; 42-300 Myszków, Sekretariat Dyrekcji do dnia: 

08.06.2020 r. do godz. 10.00. 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na otwarcie ofert 
w dniu 08.06.2020 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku B-2, sala 
konferencyjna. 
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cenę oferty należy wpisać zarówno w formularzu cenowym jak i w formularzu ofertowym. 
2. Wykonawca określi cenę oferty w złotych z VAT, przy uwzględnieniu stawki podatku, 

obowiązującej w dniu składania ofert. 
3. Cena oferty ma być podana jednoznacznie. Nie dopuszcza się przy podawaniu ceny oferty 
wprowadzania zapisów typu „na podane ceny udzielam 10% rabatu”. Ewentualne upusty, rabaty, o 
ile nie są czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny zostać 
uwzględnione w cenie. 
4. Wszystkie ceny (w tym jednostkowe) powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 
XIV. Kryteria oraz sposób oceny ofert 
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 
1. Kryteria oceny ofert. 

a. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 
kryteriami: 
KRYTERIUM I -   Cena oferty brutto                              – 60 %  
KRYTERIUM II -   Termin niezmienności ceny (ilość dni*)      - 40%       
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  
KRYTERIUM I   - Cena oferty 
      1. Cena oferty brutto z VAT 

           oznaczenie: C/of. 
 
Sposób oceny:                  

                C/of. najniższej 
         P = ----------------------- x 60 pkt. 
                C/of. Badanej 
 

KRYTERIUM II  -  Termin niezmienności ceny (ilość dni*)   
       Sposób oceny:                  
                  T. niez. of. badanej 
 P= ----------------------------------------------   x 40 pkt. 
       Termin niezmienności zaoferowany 
                        Najdłuższy 

 
*za rok przyjmuje się 365 dni 
 

https://zozmyszkow.ezamawiający.pl/
https://zozmyszkow.ezamawiający.pl/
https://zozmyszkow.ezamawiający.pl/
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2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą sumę punktów za ww. 

kryteria. 
3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli ofertę, która uzyska najwyższą ilość 
punktów. 
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
5. Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku, co znajduje odzwierciedlenie w Formularzu ofertowym - zał. nr 1 do SIWZ pkt.  
 
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej 
kryteria oceny ofert.  
3. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 

ustawy Pzp.  
4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu (nie dotyczy niniejszego postępowania) 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ppkt.1 i ppkt. 5-7 pkt.4 na stronie 
internetowej” 
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy 
będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.  

7. Po ogłoszeniu wyniku, przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy dokument wskazujący 
osoby uprawnione do zawarcia umowy.  
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 
 
XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest 
wymagane. 

 
XVII. Istotne postanowienia umowy 
Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ. 
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XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy zgodnie z art. 180 Pzp. i nast., jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp; 
1. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności: 

1.1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie 
przysługuje odwołanie. 
1.2 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
Pzp dla tej czynności; na powyższe nie przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy: 
2.1 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179 – 198 ustawy Pzp. 
 

XIX. Aukcja elektroniczna 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
XX. Klauzula RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”) 
Zamawiający informuje, że: 
- administratorem danych osobowych jest SP ZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 42-300 
Myszków; 
- inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Myszkowie jest Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, kontakt: iodo@zozmyszkow.pl; 
- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 
- odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy; 
- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a w 
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres o którym mowa w art. 125 

ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 
- obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych bezpośrednio jej 
dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

- w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
- dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą nie będą podlegały profilowaniu; 
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- administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 
- zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i  
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
b) osoba, której dane dotyczą, posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa 
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
c) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
XXI. Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 
1) Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy. 
2) Załącznik Nr 2: Formularz cenowy. 
3) Załącznik Nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
4) Załącznik Nr 4: Wzór umowy. 
5) Załącznik Nr 5: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

……………………………………………………..………. 

pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
tel./fax ……………………………………….…………. 
REGON ……………………………………..………….. 
NIP  ……………………………….……………..… 
e-mail   …………………………..……………………. 
 

 FORMULARZ OFERTOWY 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

„Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb 
placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w 

Myszkowie” 
składamy niniejsza ofertę: 

Pakiet Nr 1 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 2 

Wartość netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 

Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 3 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 4 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 5 

Wartość netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 

Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
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Pakiet Nr 6 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 7 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 8 

Wartość netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 9 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 10 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 11 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 

Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
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Pakiet Nr 12 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 13 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 14 

Wartość netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 15 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 16 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 17 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 

Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
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Pakiet Nr 18 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 19 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 20 

Wartość netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 21 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 22 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 23 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 

Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
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Pakiet Nr 24 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 25 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 26 

Wartość netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 27 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 28 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 29 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 

Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
 
 
 
 

 
 
 



18 
 

Pakiet Nr 30 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 31 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 32 

Wartość netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 33 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 34 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Pakiet Nr 35 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 

Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
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Pakiet Nr 36 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 
Pakiet Nr 37 

Wartość netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………...……………………………………………..) 
Podatek VAT :………………………...…………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………..) 
Razem wartość brutto:…………………………..……. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………..) 

zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 
 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
Termin niezmienności ceny: …………….…………….... dni  
(ilość dni od daty zawarcia umowy) 
 
2. Oferowany asortyment szczegółowo charakteryzuje załącznik nr 2 („Formularz cenowy”). 
3. Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu katalogów bądź innych dokumentów potwierdzających 

zgodność zaoferowanego asortymentu, a także jesteśmy w posiadaniu dopuszczeń do obrotu i do 
używania dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia scharakteryzowanego w załączniku nr 2. 
4. Oświadczamy gotowość do przedłożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej 
oraz w punkcie VII 3.2 specyfikacji. 
5. Zobowiązujemy się do wykonania umowy – zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi we 
wzorze umowy dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w 
terminach w tej umowie wskazanych. 

6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń. 
7. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
8. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki umowy 
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
9.  Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   (W przypadku nie wystąpienia w/w sytuacji wpisać „nie dotyczy”) 

Obowiązek złożenia oświadczenia w tej kwestii wynika z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
 
10. Oświadczamy, że zamówienie w części dotyczącej 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
zostanie powierzone podwykonawcy.  
(W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie wpisać „nie dotyczy”) 

11. Oświadczamy, że przedstawione w ofercie dane potwierdzają aktualny stan prawny i faktyczny. 
12. Oświadczamy, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, 
że ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia* albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego*: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
(imię i nazwisko lub nazwa – firma, adres, telefon, faks, e-mail – jeśli inne niż w nagłówku; 
UWAGA – DANE TE POSŁUŻĄ DO KOMUNIKACJI Z PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA) 

 
Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik nr ……………. do oferty. 

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 
postępowania (dotyczy to wszystkich podmiotów wspólnie składających niniejszą ofertę). Jesteśmy 
świadomi, że wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 
Zobowiązujemy się przedłożyć na żądanie zamawiającego przed podpisaniem umowy przetargowej 
umowę regulującą naszą współpracę - w przypadku umowy konsorcjum: z wyraźnym wskazaniem 
pełnomocnika konsorcjum. 

Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powierzenia podwykonawcom 
wykonania części zamówienia 
 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 

14. Informacja o statusie Wykonawcy (należy zaznaczyć znakiem x): 

Wykonawca jest małym, średnim przedsiębiorstwem: TAK _ NIE _ 

 

15. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym na etapie realizacji umowy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(proszę podać imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail) 

 

 

……………………………………………………………………… 

Miejscowość, data  

 

……………………………..……………………………. 

Podpis/y osoby/osób uprawionej/nych                                                                                                                                                                       

do reprezentowania wykonawcy 

Wykaz załączników do oferty: 

1……………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  
 

Przystępując do postępowania na: 

„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA 

POTRZEB PLACÓWEK PODLEGŁYCH SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE” 
działając w imieniu Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-
23 ustawy Pzp. 
 
 
………….…………………………..…. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

(podpis) 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..… 
 
 

……………………..(miejscowość), dnia …………………. r. 
 

………………………………………… 
(podpis) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………….……………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …… ……………. r. 

………………………………………… 
(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 
25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp] 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
…………..…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

……………………………………… 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………………..……. r. 

………………….…………………………… 
(podpis)  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ  

                                                                                                       
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

WZÓR 
UMOWA ………./2020 

Zawarta w dniu ………………………….. r. w Myszkowie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, z siedzibą w: 42-300 

Myszków, ul. Aleja Wolności 29, zarejestrowanym w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000007638, NIP: 577-17-44-296, reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 

…………………………………………………….z siedzibą …………………………. wpisaną w: 

1. CEiDG,  

2. Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym 
w ……………………. pod nr KRS……………………………….. 

NIP ………………………, Regon ………………* 

reprezentowaną przez:………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą. 

* - niepotrzebne skreślić 
 

W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie, 
powyżej zostaną wpisane dane wszystkich tych wykonawców oraz dane ich pełnomocnika 
do zawarcia umowy, a powyższe zapisy zostaną uzupełnione o następujące: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono 
niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – o ile przewidziano wniesienie zabezpieczenia 
2. Pełnomocnik Konsorcjum oświadcza, że posiada ważne pełnomocnictwo do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę. 
zwaną dalej Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w 

trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w postaci realizacji dostaw sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku dla Zamawiającego w zakresie następującego/ych pakietu/ów 
przetargowego /ych: Pakietu Nr ………….. 
2. Dostawy stanowiące przedmiot niniejszej umowy odbywać się będą w oparciu  
o zamówienia częściowe dokonywane przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dostaw cząstkowych przedmiotu zamówienia, na 

podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od chwili 
złożenia zamówienia.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zamówienia. W 
przypadku zamówień składanych telefonicznie, strony zobowiązane są do niezwłocznego 
potwierdzenia tego faktu w formie papierowej za pomocą faksu. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony sprzęt medycznego jednorazowego użytku 

własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko 

bezpośrednio do magazynu Apteki Szpitala Powiatowego w Myszkowie,  
ul. Aleja Wolności 29, na miejsce wskazane przez pracowników Apteki, od poniedziałku do piątku w 
godzinach: 07:00 – 13:00.   
6. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w § 1 ust. 3,  
Zamawiający ma prawo zakupić tę partię towaru u innego Wykonawcy i odmówić przyjęcia 
spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych 
kosztów związanych z zakupioną przez Zamawiającego partia towaru, w tym również koszt 

dostawy, za wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający opóźnia się w płatnościach na rzecz 
Wykonawcy. 
Zamawiający tym samym zastrzega, iż w przypadku kiedy Wykonawca posiada wiedzę o 
niemożliwości dostarczenia którejkolwiek pozycji zamówienia, w chwili jego złożenia, poinformuje 
niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy: 
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a. w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach z oznaczeniem z bieżącej produkcji, 

zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Dostarczany towar musi posiadać datę ważności 
nie krótszą niż dwa lata od daty złożenia zamówienia za wyjątkiem towarów  
o specyficznych właściwościach, które mają inny termin ważności, towary te winny mieć datę 
ważności nie krótszą niż 70 % okresu przydatności dla danego towaru.  

W przypadku przyjęcia przedmiotu zamówienia z krótszą datą ważności niż wyżej określona, 
Zamawiający ma prawo zwrotu przedmiotu zamówienia przed upływem 3 miesięcy licząc do dnia 
końcowego terminu jego ważności a Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu i 
skorygowania wystawionych faktur. 
b. posiadającego w opakowaniach aktualne oznakowania i instrukcje używania w języku polskim 
lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. 
8. W razie stwierdzenia wad Zamawiający jest obowiązany sporządzić reklamację oraz powiadomić 

niezwłocznie Wykonawcę o wadliwości towaru. 
9. W reklamacji o której mowa w ust. 8 Zamawiający określa żądanie reklamacyjne oraz termin 
jego realizacji albo odmawia przyjęcia danej partii towaru, co odnotowuje w treści reklamacji. 
10. Termin rozpatrzenia reklamacji będzie wynosił: 
- do 3 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych, bądź związanych z 

nieprzyjęciem dostawy towaru w naruszonym opakowaniu; 

- do 7 dni kalendarzowych – w przypadku reklamacji wad jakościowych od daty otrzymania 
wadliwego towaru, przesłanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy za potwierdzeniem 
odbioru. 

§ 2 
Umowę niniejszą zawiera się na czas określony: od dnia …………. r. do dnia ………… r. 
 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy w przypadku, gdy towar zostanie wstrzymany lub 
wycofany decyzją GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny) lub WIF (Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny), zaprzestanie być produkowany (ostatecznie lub czasowo), wygaśnie jego 
świadectwo rejestracji lub z innych przyczyn nie będzie mógł być dostarczony do Zamawiającego 
zgodnie z umową przetargową, to Wykonawca zapewni zamienny odpowiednik towaru. Wykonawca 
jest obowiązany do przedstawienia Zamawiającemu pisemnej informacji o przyczynie zaistnienia 
takiej sytuacji, podpisanej przez osobę odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy 

przetargowej (a wcześniej taką informację przekaże faxem do apteki). 

2. W przypadku, gdy zmiana spowodowana czynnikami podanymi w ust. 1 ma charakter trwały, a 
nie jest chwilowym brakiem danej pozycji przetargowej musi być wprowadzone do umowy 
przetargowej właściwym aneksem. 
 

§ 4 

1. Łączna wartość umowy wynikająca z realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 nie 
przekroczy kwoty: 
Pakietu Nr …………. 
netto: …………………………… zł 
(słownie: …………………………..) 
podatek VAT: ………………….. zł 
(słownie: …………………………..) 

brutto z VAT: ………..………… zł 
(słownie: ………………………….), 
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezmienności cen zawartych w ofercie przez okres …..….. dni. 
 

§ 5 
1. Wykonawca wraz z towarem dostarczy i pozostawi u Zamawiającego oryginał i kopię faktury, na 

której umieszczone będą informacje o przedmiocie zamówienia tj. nazwa handlowa zgodna ze 
złożoną ofertą, rozmiar lub wielkość, ilość sztuk w opakowaniu, numer serii i data ważności, cena 
netto za opakowanie oraz numer zamówienia. Zamawiający dopuszcza umieszczenie numeru serii i 
daty ważności produktu na innym dokumencie niż faktura. Ponadto na jednej fakturze będą 
umieszczane przedmioty zamówienia w ramach tej samej umowy przetargowej. 
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego jedną zbiorczą fakturę wraz z  dostawą 

dla każdego złożonego zamówienia. 
2. W przypadku reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury 
korygującej do 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji, w przypadku błędów w numerze serii i datach 
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ważności, Wykonawca wystawi notę korygującą przekaże ją do Apteki do 3 dni od daty zgłoszenia 

błędu.  
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli jakościowej i ilościowej 
dostarczanego towaru.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli dotyczącej przechowywania 

towaru podczas dostawy do siedziby Zamawiającego – wewnątrz pojazdu dostawczego. 
4.1. Przedmiotem kontroli będzie: 
a. temperatura panująca wewnątrz pojazdu dostawczego; 
b. obecność platform, podestów chroniących towar przed zawilgoceniem wewnątrz pojazdu 
dostawczego; 
4.2. Kontrole będzie przeprowadzał przy dostawie pracownik apteki szpitalnej, przyjmujący 
towar w obecności Wykonawcy. 

4.3. Po dokonaniu kontroli spełnienia warunków w zakresie określonym w ppkt. 4.1., pracownik 
apteki potwierdza na druku aptecznym prawidłowe lub nieprawidłowe warunki dostawy, druk 
podpisuje wraz z osobą dostarczającą towar do apteki szpitalnej. 
4.4.W przypadku, gdy warunki dostawy, będące przedmiotem kontroli w jakimkolwiek zakresie nie 
odpowiadają warunkom wymaganym dla danego produktu, pracownik apteki ma prawo odmówić 

przyjęcia towaru. 

4.5. W przypadku zlecenia usługi transportu firmie kurierskiej, Wykonawca pozostaje 
zobligowany zapisami ppkt. 4.1 – 4.4 na takich samych zasadach, jak gdyby dostarczał wyroby 
medyczne samodzielnie. Kurier zobowiązany jest wówczas umożliwić przeprowadzenie kontroli 
pojazdu transportowego oraz podpisać druk apteczny z przeprowadzonej kontroli. 
5. W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona, na podstawie pkt. 4 lub w związku ze stwierdzeniem 
niezgodności towaru z umową, zwrotu towaru, Wykonawca potwierdza odbiór zwróconego towaru 
na druku Zamawiającego. 

§ 6 
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności w ciągu 60 dni od daty otrzymania 
częściowej dostawy przedmiotu umowy (potwierdzonej przez upoważnione osoby Zamawiającego) i 
faktury, zgodnie z ustalonymi cenami, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
2. Faktura będzie dostarczana do Zamawiającego wraz z towarem.  
 

§ 7 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku: 
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

b) obniżenia przez Wykonawcę cen towaru będącego przedmiotem umowy - zmiana ta nie wymaga 
sporządzania aneksu do umowy, 
c) przekroczenie szacunkowej ilości jednostek miary w danej pozycji formularza cenowego, pod 
warunkiem, że zmiana taka nie narusza równowagi ekonomicznej umowy, w szczególności nie 
powoduje przekroczenia wartości danego pakietu, 
d) nie wykorzystania towaru będącego przedmiotem umowy lub jego części, poprzez wydłużenie 
czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

e) w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ 
udoskonalony o parametrach niegorszych niż pierwotnie oferowane, 
f) zmiany: 

– numeru katalogowego towaru, 
– nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, 
– sposobu konfekcjonowania, 
– liczby opakowań. 

2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie 
mogą być niekorzystne dla Zamawiającego  
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 
4. Zmiany cen wywołane ustawowymi zmianami stawek, następować będą z dniem wejścia w życie 
stosownych przepisów powszechnie obowiązujących i nie będą wymagały zawierania pisemnych 

aneksów do umowy. 
5. W przypadku, kiedy w powszechnej ofercie Wykonawcy ceny wyrobów medycznych, ustalane 
będą poniżej cen z niniejszej umowy (np. promocje), Wykonawca dla danego asortymentu 
zobowiązany jest ustalić cenę niższą. 
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6. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen towarów objętych 

umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części, bez zachowania 
okresu wypowiedzenia i konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy, jeżeli ceny 
naruszają interes ekonomiczny lub prawny.  
 

§ 8 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy 
 

§ 9 
1. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy za 

każdy dzień zwłoki o ile przyczyny zwłoki nie zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i 

przez niego zaakceptowane.  
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej wartości 
umownej brutto określonej w § 4 ust. 1. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn dotyczących Wykonawcy a w 
szczególności w przypadku nie zapewnienia bieżącej dostępności produktów, niezgodności 
produktów z umową lub ich złej jakości, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w 

wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu /zadania, których dotyczy 
odstąpienie lub rozwiązanie. 
4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody.  
 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia:* 
……………………………………………………………………………………….…..……………………………………………………….………… 
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy na etapie realizacji 
zamówienia pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, dotychczasowy podwykonawca. Zamawiający może żądać okazania 
umowy z podwykonawcą. 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z treścią art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu 
cywilnego. 
*W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej 
części zamówienia – w ust. 1 wpisuje się: „NIE DOTYCZY”. 

 
§ 11 

1. Wykonawca przez cały czas obowiązywania umowy będzie posiadał stosowne zezwolenia i 

dopuszczenia w zakresie objętym zamówieniem wymagane przepisami prawa i zobowiązuje się do 
ich przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego. 
2. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 w trakcie 
obowiązywania umowy Wykonawca przedłoży nowe zezwolenia przed upływem ważności 

poprzednich. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie części umowy podwykonawcy, Zamawiający 
może w każdym czasie obowiązywania umowy żądać przedłożenia zezwoleń - o których mowa w 
ust. 1 - dla podwykonawcy. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 12 

1. Oprócz uprawnień, o których mowa w § 9 Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku, 
gdy: 
a. Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminu dostawy, 
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b. Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar nieodpowiadający wymaganiom określonym w 

specyfikacji i w zamówieniu lub niespełniający prawidłowo swojej funkcji, w tym – w naruszonym 
opakowaniu, 
c. Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie z warunkami 
określonymi w § 3 ust. 2, 

d. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy PZP; 
e. wobec towaru zostanie wydana decyzja odpowiednich organów o wycofaniu z obrotu, 
wstrzymaniu w obrocie, zakazie wprowadzania, 
f. Wykonawca zostanie pozbawiony prawa do dystrybucji i sprzedaży towaru określonego w § 1 na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 12 lit. a, b lub c Zamawiający pisemnie wezwie 

Wykonawcę do należytego wykonywania umowy. 
 

§ 13 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. 

Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna. 
2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem bezskuteczności: 
- jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (min. 
odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 

pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji 
ustawowej lub umownej; 
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia 
inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, 
gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 

grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością 

windykacyjną. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o 
cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu 
umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli. 
3. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy; 
- umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na 
rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za 
poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 
bezskuteczności. 

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wskazanej w § 1 
ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie  narusza prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach 
ogólnych. 

§ 14 
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
a) Zamawiający informuje, że:  
-  administratorem danych osobowych jest SP ZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 42-300 

Myszków; 
-  inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Myszkowie jest Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, kontakt: iodo@zozmyszkow.pl; 
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-   dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 
-  odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy; 

-  dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a w 
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres o którym mowa w art. 125 
ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 
-  obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych bezpośrednio jej 

dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 
- w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
-  dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą nie będą podlegały profilowaniu; 
-  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 
-  zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
b) osoba, której dane dotyczą, posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa 
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.); 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
c) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

§ 15 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu akceptowanego przez upoważnione osoby obu stron. 
 

§ 16 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego a w sprawach 
spornych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej 
umowy, rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
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2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta oraz formularz cenowy (zestawienie 

pakietowe) Wykonawcy. 
 
        Wykonawca:                          Zamawiający: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


